
 1 

VŠB – Technická Univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra výrobních strojů a konstruování –  340 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 

HODNOCENÍ  VEDOUCÍHO 

BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 

Autor závěrečné práce: Petr Samec 

Vedoucí práce: prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. 

Studijní program: B2341 Strojírenství 

Studijní obor: 2302R010 Konstrukce strojů a zařízení 

Akademický rok: 2011/2012 

Název tématu: Konstrukční návrh centrálního obvodu mazaní velkostroje 

 

1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Předložená práce řeší problematiku mazání velkostrojů. Práce je aktuání a 

bezprostředně navazuje na praktické využití. Pokud se týče náročnosti zadáné práce 

jak po stránce odborné tak časové jedná se o práci velmi náročnou.      

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Dosažné výsledky a to od detailního popisu  mazání velkostroje, rozboru jednotlivých 

způsobů mazání, základního výpočtu pohonu tlakového mazání a vlastního návrhu 

centralního obvodu mazání velkostroje  jsou dobré a  použitelné v praxi. Pokud by  se 

zdálo, že autor výkresové dokumentace výkresy zkopíroval musím konstatovat, že na 

výkresech je sice uvedena firma BEKA - MAX Progresiv, ale tato výkresy detailního 

řešení nikde neuvádí. Proto je musel autor zpracovat sám.  

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Přístup studenta k vlastnímu řešení byl velmi dobrý. Plně využíval možnosti 

konzultací a to i z odborníky dané problematiky. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 
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Po formální stránce není bakalářská  práce zcela vpořádku. Autor zvolil špatné 

číslování kapitol a rovněž použitá literatura není uvedena dle norem. Menší závady 

jsou také v grafickém zprácování. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Jakým způsobem je řešeno ohřívání maziva v případech, že teploty se pohýbují pod 

bodem mrazu. 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Zpracováná bakalářská práce svědčí o dobrých znalostech i praktických 

zkušenostech studenta.      

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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